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FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 

JUDICIÁRIO – FUNPRESP-JUD 

 

EDITAL FUNPRESP-JUD Nº. 023/2018 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 

 

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário – Funpresp-
Jud, por meio de sua Diretoria de Administração e da Comissão Especial de Licitação, instituída pela 
Portaria PRESI-DE nº 32, de 09 de agosto de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, a 
retificação do Edital Funpresp-Jud Nº. 021/2018 em seus Anexos II e X, conforme a seguir especificados e 
constantes deste documento, os quais substituem os anteriores, permanecendo inalterados os demais 
itens e subitens do já referido Edital. 

 

 

Brasília, 05 de outubro de 2018. 

 

 

 

RONNIE GONZAGA TAVARES 

Diretor de Administração Substituto 

  



 

2 
 

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO – GESTÃO TERCEIRIZADA (MODELO) 

 
À 
Comissão Especial de Licitação 
Ref.: Concorrência Funpresp-Jud nº 001/2018 
Proposta Técnica 
 

 

Prezados Senhores, 

 

A __(razão social da empresa)__, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. ___, com 

sede na __(endereço completo)__, vem apresentar PROPOSTA DE PREÇO para a seleção de instituições 

autorizadas e registradas pela CVM para a prestação de serviços de administração de carteira de valores 

mobiliários, títulos e direitos que correspondam às reservas técnicas, provisões e Fundos dos planos 

administrados pela Funpresp-Jud, objetivando futura contratação. 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE 

__%  (__ Por Extenso__) __% (__ Por Extenso__) 

Nome da Instituição Financeira Gestora:  _________________________________________________ 

CNPJ da Instituição Financeira Gestora:  ______________________________ 

 

O preço proposto inclui as despesas com encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, 

impostos, taxas, lucro, dentre outros, necessários ao desempenho dos serviços. 

Declaramos que estamos cientes e concordamos com os termos do Edital e de seus anexos. 

 

DADOS DO PROPONENTE 

Telefones: 
 

E-Mail: 
 

 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias 

 
Local e data. 

Assinatura do representante legal: 

Nome: 

Cargo: 
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ANEXO X – CHECK-LIST DE DOCUMENTOS 

ITEM 
EDITAL 

DOCUMENTOS e ANEXOS OK FALTA OBSERVAÇÕES 

Anexo II Proposta de Preço – Gestão Terceirizada (papel timbrado)    

Anexo III Proposta de Preço – Administração com Gestão Própria da Funpresp-Jud (papel timbrado)    

Anexo IV Declaração de Atendimento aos Requisitos do Edital (papel timbrado)    

Anexo V Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais (papel timbrado)    

Anexo VI Declaração de Elaboração Independente de Proposta (papel timbrado)    

Anexo VII Declaração de ME/EPP/Cooperativa (papel timbrado)    

Anexo VIII Carta de Credenciamento do Representante Legal da Licitante (papel timbrado)    

Anexo IX Procuração (papel timbrado)    

6.2.1. Regularidade Jurídica 

a Cédula de identidade dos responsáveis legais da proponente (documento autenticado)    

b Registro comercial, no caso de empresário (documento autenticado)    

c 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores 
(documento autenticado) 

   

d 
Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir (documento 
autenticado) 

   

e 
Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de administração em exercício 
(documento autenticado) 

   

f 
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, 
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência (documento autenticado) 

   

6.2.2. Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista 

a Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)    

b Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais    

b Certidão quanto à Dívida Ativa da União    

b Certidão quanto à Dívida Ativa com a Fazenda Nacional e Municipal    

c Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)    

d rtidão relativa à inexistência de débitos trabalhistas extraída do sítio http://www.tst.jus.br/certidao/    

6.2.3. Avaliação Econômico-Financeira 

a 
Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da licitante 

   

b 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da Proposta de Preço 

6.2.4. Avaliação Técnica - FI-MM Carteira Terceirizada 

7.1.1. i 
Registro como administrador de carteira de valores mobiliários junto à CVM para a prestação de serviço de gestão, em 
caráter profissional de assessoria na seleção, alocação e realocação de recursos em patrimônio financeiro, com 
execução de ordens em nome terceiros, ou por sua conta e ordem 

   

7.1.1. xii 
No mínimo, 3 (três) comprovantes de aptidão para desempenho de atividade fornecido por diferentes EFPCs de 
empresas públicas ou privadas para quem a instituição preste o serviço de administradora de fundos ou tenha prestado 
nos últimos 10 anos 

   

6.2.4. Avaliação Técnica - Fundo Exclusivo com Gestão da Funpresp-Jud 

7.2.1. i 
Registro como administrador de carteira de valores mobiliários junto à CVM para a prestação de serviço de gestão, em 
caráter profissional de assessoria na seleção, alocação e realocação de recursos em patrimônio financeiro, com 
execução de ordens em nome terceiros, ou por sua conta e ordem 

   

7.1.1. xi 
No mínimo, 3 (três) comprovantes de aptidão para desempenho de atividade fornecido por diferentes EFPCs de 
empresas públicas ou privadas para quem a instituição preste o serviço de administradora de fundos ou tenha prestado 
nos últimos 10 anos 

   

 
 
 
 
 
 
 


